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Dinsdag 20 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “12 Years A Slave” 

 
Dinsdag 24 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Blue Jasmine’ 

 

Donderdag 5 maart – 20.00 uur - Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Dirk Draulans 

“Drummen op aarde” 

 

Dinsdag 24 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Philomena” 

 
Woensdag 1 april – 20.00 uur – Gambrinus 

(Sint-Cordulastaat 22, 2900 Schoten) 

Gespreksavond met prof.  David Criekemans 

“Kruitvat Oekraïne” 

 

www.hvv-schoten.be 

                               www.facebook.com/hvvschoten 

 



Dinsdag 20 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling  “12 Years a Slave” 
 
Dit slavenepos vertelt het waargebeurde verhaal van Solomon Northup, 

een ontwikkelde zwarte man met een talent voor muziek, die met zijn 

vrouw en kinderen in Saratoga, New York, woont. Op een dag  wordt hij 

benaderd door twee mannen die hem drogeren, vastbinden en als slaaf naar 

het Zuiden sturen. Niemand luistert naar hem wanneer hij beweert een vrij 

man te zijn...  Zijn gevangenschap is een constante strijd om te overleven en 

zijn waardigheid te behouden. De behandeling is onmenselijk, de plantage-

eigenaar wreed en onvoorspelbaar, de angst tastbaar. Af en toe verlichten 

onverwachte blijken van mededogen zijn bestaan. In het twaalfde jaar van 

zijn beproeving ontmoet hij een hevige tegenstander van de slavernij.  Deze 

ontmoeting zal voor altijd zijn leven veranderen...  

 

Regisseur is Steve McQueen (‘Hunger’, ‘Shame’) en de vertolkingen zijn 

van Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender en Brad Pitt.  Bekroond met drie 

Oscars (Beste Film, Beste Vrouwelijke Bijrol en Beste Bewerkte Scenario). 

Een aangrijpende en rauwe film over de laatste dagen van de slavernij in de 

Verenigde Staten. 
 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

“Het overweldigende 12 Years a Slave is een indringend en mensonterend 

drama. Steve McQueen weet als geen ander hoe hij emotionele en fysieke 

onderdrukking expliciet en meedogenloos in beeld moet brengen, zonder 

het te exploiteren. Samen met hoofdrolspeler Chiwetel Ejiofor word je 

meegesleurd in de onrechtvaardige en beestachtige wereld van slavernij. 

McQueen doet je continu afvragen of en zo ja hoe je in dit tijdperk had 

kunnen handelen. Een buitengewoon knappe prestatie, die naast de drie 

Oscars vooral een groot publiek verdient” (Film 1) 
  

“12 Years a Slave toont op een aangrijpend, rauwe manier één van de 

ongetwijfeld ontelbare verhalen uit deze duistere periode in de 

geschiedenis. Deze meedogenloze verfilming is een must-see." 

(Cinemagazine) 

Dinsdag 24 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Philomena” 

 
Philomena vertelt het hartverwarmend waargebeurde verhaal van 

Philomena Lee (Judi Dench), die als tiener haar buitenechtelijk zoontje ter 

adoptie moest afstaan op aandringen van de Iers-katholieke gemeenschap 

waar ze woonde.  Wanneer zij vijftig jaar later tracht haar kind terug te 

vinden en daarbij op veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt 

ze hulp van BBC-journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan),.  Tijdens hun 

zoektocht ontstaat een ontroerende vriendschap tussen beiden, gebouwd op 

het verlangen om de waarheid boven water te krijgen over het onrecht dat 

Philomena is aangedaan. 
 
Tickets: 4 euro.  Reservaties: 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be  

 

Meer info over deze activiteiten op onze nieuwe website 

www.hvv-schoten.be 

 

 

Woensdag 1 april – 20.00 uur – Vergaderzaal Gambrinus 
Sint-Cordulastraat 22, 2900, Schoten 

 

Gespreksavond met prof. David Criekemans 

“Kruitvat Oekraïne” 

 
Professor dr. David Criekemans (Internationale politiek, Universiteit 

Antwerpen) geeft een overzicht van het geopolitieke belang van Oekraïne 

in de internationale politiek sinds 1991, met de nadruk op de recente 

periode.  Waarom onstond er juist nu een strijd tussen Oost en West?  Wat 

doet Poetin?  Welke scenario’s en oplossingen zijn er mogelijk? 

 
Toegang: 3 euro. Leden HVV: 2 euro. 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 

mailto:ccticket@schoten.be
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Vreemd is dat een visie opgang vindt die stelt dat overbevolking geen 

probleem hoeft te zijn, integendeel, dat het een motor kan zijn voor 

innovatie en ontwikkeling. Een groeiend aandeel van de bevolking zal ook 

in steden wonen, waar de verspreiding van kennis gemakkelijker gebeurt. 

Dat vooruitgangsoptimisme staat in scherp contrast met de doemdenkers die 

ervan uitgaan dat nog meer mensen op aarde op een catastrofe moet 

uitdraaien. De promotoren van het vooruitgangsoptimisme wijzen er fijntjes 

op dat de in het verleden voorspelde drama's nooit zijn geconcretiseerd.  

 

Dirk Draulans (1956) is bioloog, journalist en schrijver.  Hij is doctor 

in de wetenschappen en werd bekend met de 35-delige serie op Canvas 

en de VPRO “Beagle, in het kielzog van Darwin”.  Hij schreef meer 

dan 12 boeken o.m. “Het succes van slechte seks” ,“Samen voor ons 

eigen” en “De macht van het minuscule”.  Sinds 1987 is hij redacteur 

bij Knack. 

 

Toegang: 5 euro.  Leden HVV 2 euro.  

 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 

Meer info over deze avond op onze nieuwe website 

www.hvv-schoten.be 

 

  

 

 
12Lid worden van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Schoten 

 
Voor € 12,00 per jaar ben je lid.   

Je ontvangt dan het driemaandelijkse ledenmagazine “Het Vrije Woord” en 

je wordt op de hoogte gehouden van alle plaatselijke activiteiten. Als lid 

krijg je  korting op de toegangsprijzen.  Je kan meer lezen over onze 

werking op www.hvv.schoten.be 

 

Lidgeld stort je op 001-1777562-16 van de HVV-Ledenrekening 

 

IBAN BE72001-1777562-16      BIC GEBABEBB 

Lange Leemstraat 57  2018 Antwerpen 

(met vermelding lidmaatschap HVV Schoten) 
 

Je lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat de betaling ontvangen wordt. 

 

Je als lid vrijwillig inzetten voor de werking van HVV Schoten 
 

Op onze activiteiten kan je zeker een van de bestuursleden ontmoeten om 

over de mogelijkheden om je te engageren te praten. Je kan ons ook 

contacteren op  03 658 46 49  of stuur een e-mail naar : 

info@hvv-schoten.be 

mailto:info@hvv-schoten.be
http://www.hvv-schoten.be/
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Dinsdag  24 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Blue Jasmine” 
 

 
 

Jasmine, de door champagne en antidepressiva benevelde vrouw van rijk 

zakenman Hal, heeft in haar New Yorkse flat alles wat haar hart kan 

begeren.  Wanneer aan het licht komt dat Hal in een aantal duistere zaakjes 

betrokken is onstaat er een groot schandaal.  Het echtpaar geraakt al zijn 

luxe en aanzien kwijt.  Jasmine wordt gedwongen tot een teruggetrokken 

bestaan in San Francisco bij haar nuchtere, bescheiden zus. Zij tracht 

Jasmines verknipte zelfbeeld wat bij te stellen door haar te stimuleren 

zelfstandig op zoek te gaan naar persoonlijk geluk en succes - een 

ambitieuze onderneming die het uiterste blijkt te vergen van beide zussen...   

Met “Blue Jasmine” realiseert Woody Allen zijn beste film in lange tijd.  

Cate Blanchett kreeg voor haar adembenemende vertolking van Jasmine dit 

jaar de Oscar voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol en ook  Alec Baldwin en 

Sally Hawkins acteren schitterend.  

Zeker geen loodzware tragedie maar een intelligente en vaak ook grappige 

ensemblefilm.   

   

“Een grootse Allen, een magistrale Blanchett”. (Humo) 

“Meesterlijke tragikomedie… Cate Blanchett is ijzersterk” (Volkskrant)    

“Blue Jasmine is een fascinerende, moderne tragedie waarin Woody Allen 

zijn hoofdrolspeelster onvergetelijk laat schitteren”. (De Telegraaf) 

 

Tickets: 4 euro.  Reservaties 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

Donderdag 5 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
 

Gespreksavond met Dirk Draulans  

“DRUMMEN OP AARDE” 
 

“Het is onze bevolkingsgroei die aan de basis ligt van zowat elk probleem 

op aarde." (Jane Goodall) 

 

7 miljard mensen op aarde, maar we zijn op weg naar meer dan 9 

miljard. Bioloog en journalist Dirk Draulans neemt je nee op een reis 

rond de wereld, in het kielzog van Charles Darwin, om te illustreren 

hoe snel het zo erg is kunnen worden, en om aan te tonen wat nu al de 

invloeden van de overbevolking op de mensheid en de rest van het 

leven zijn. Een ontnuchterend verhaal.  
 

7 miljard mensen: het lijkt een enorm getal. Zeker in het licht van de 

veronderstelling dat we 10.000 jaar geleden maar met 6 miljoen waren. We 

stevenen overigens op nog grotere aantallen af. In 2050 zouden we met 9 

miljard zijn, en de verwachting is dat we voor het einde van de eeuw de 10 

miljard halen. En het is nu hier en daar al zo drummen.  

De snelheid waarmee de bevolking aangroeit, is sinds een halve eeuw wel 

aan het afnemen. Dat heeft vooral te maken met de daling van het 

fertiliteitscijfer: het aantal kinderen per vrouw. Er lijkt een sterke tendens te 

bestaan dat hoe hoger een vrouw opgeleid is, hoe minder kinderen ze krijgt 

- een inzicht dat in steeds meer familieplanningprogramma's in de wereld 

gebruikt wordt om de bevolkingsaangroei te bestrijden.  

 

Vooral in ontwikkelingslanden zal dat nuttig zijn, want het leeuwendeel van 

de nog te verwachten aangroei van de mensenbevolking zal daar gebeuren. 

In ons land en in een groot deel van de rest van Europa zal er deze eeuw 

geen substantiële aangroei van de populatie meer gebeuren. Migratie, dat 

vervelende thema waar onze politici zo graag op focussen, heeft vooralsnog 

een procentueel héél kleine impact op de demografie.  

Aan het andere eind van het levensspectrum blijft de levensverwachting van 

de mensen stijgen. In 2025 zullen er voor het eerst evenveel ouderen als 

jongeren zijn. Ziektes en oorlog blijken geen substantiële rem op de globale 

bevolkingscijfers te zetten, waardoor we rekening zullen moeten houden 

met zware kosten om de vergrijzing op te vangen. 
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